
                                                                                               
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А 

 В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 17 червня 2013 р.         № 92 

 

Про підготовку та відзначення 200-річчя 

від дня народження Т.Г.Шевченка 

 

 Відповідно до  ст. 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», обласного плану заходів з підготовки та відзначення в області 200-

річчя від дня народження Т.Г. Шевченка від 15.05.2013р. та  з метою гідного 

вшанування пам’яті видатного українського поета, художника, письменника, 

портретиста і драматурга: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення 

200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка (додаток  1). 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 

народження Т.Г. Шевченка (додаток  2). 

 

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступників 

міського голови згідно функціональних повноважень. 

 

 
 

Секретар міської ради       О.В. Кірсанов 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Додаток  1 

      до розпорядження секретаря міської ради 

      від 17 червня 2013 р. № 92 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення заходів з нагоди 200-річчя  

від дня народження Т.Г. Шевченка 

 

1. Васильєва С.Ю. заступник міського голови, співголова оргкомітету 

2. Мороз О.С.  заступник міського голови, співголова оргкомітету 

3. Баранков О.Г.  заступник міського голови, співголова оргкомітету 

4. Сімкіна О.В.   спеціаліст І категорії управління культури і туризму,  

   секретар оргкомітету 

 

Члени оргкомітету: 

5. Бассак Т.Ф.   завідуюча сектором у справах сім’ї та молоді  

  

6. Білоусенко М.В. редактор газети «Вісті»                             

7. Єкименко О.Є.  директор централізованої бібліотечної системи 

8. Єрмольченко Л.Л. директор Ніжинського училища культури і  

   мистецтв ім. М.Заньковецької (за згодою) 

9. Зозуля С.Ю.  старший науковий співробітник Центру  

   пам′яткознавства НАН України і УТОПІК (за згодою) 

10. Ковальов С.А. директор ТРК «Ніжинське телебачення» 

11. Муквич Ю.М.  директор Ніжинського українського драматичного  

   театру ім. М.Коцюбинського (за згодою) 

12. Місан В.М.  начальник відділу внутрішньої політики 

13. Назаренко Г.В. директор Ніжинського краєзнавчого музею   

   ім. Спаського І.Г. 

14. Примаченко В.С. т.в.о. начальника управління культури і туризму 

15. Писаренко Л.В. начальник фінансового управління  

16. Пономаренко Н.О. в.о. начальника управління освіти 

17. Шкурко М.П.  директор благодійного фонду "Ніжен", заступник  

голови ніжинського товариства "Просвіта" імені 

Т.Шевченка  

18. Ющенко Г.М.  начальник управління житлово-комунального   

   господарства та будівництва  

 

 

Заступник міського голови      С.Ю. Васильєва 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

      до розпорядження секретаря міської ради 

      від 17 червня 2013 р. № 92 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

 

з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка 

 

 1.  Організувати і провести: 

1.1. Урочисте театралізоване покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку 

(парк культури та відпочинку ім. Т.Шевченка) та Пам’ятного знаку «Останній 

шлях Кобзаря» (вул. Московська).  

9 березня 2014 р.  Примаченко В.С., Місан В.М. 

                               

1.2. Благоустрій території біля пам’ятника Т.Г. Шевченку та майданчика біля 

Спасопреображенської церкви (вул. Московська)  

до 9 березня 2014 р. Мороз О.С., Ющенко Г.М. 

 

2. Провести творчий звіт міста Ніжина «Співаймо шану Кобзареві».  

лютий-березень 2014 р.  Васильєва С.Ю., Примаченко В.С.  

 

 3. Взяти участь у Всеукраїнському творчому звіті майстрів мистецтв та 

аматорів народного мистецтва України у Національному палаці мистецтв 

«Україна» у м. Києві (згідно плану роботи Міністерства культури України). 

протягом 2014 р.    Васильєва С.Ю., Примаченко В.С. 

 

4. В рамках «Шевченківського тижня» здійснити: 

4.1. Показ вистави «Останній первоцвіт» в Ніжинському українському 

драматичному театрі ім.. М. Коцюбинського. 

      Муквич Ю.М.   

                                                                                                                                                                                                                             

4.2. Тематичні уроки пам’яті, бесіди, виховні години, тематичні вечори,  

круглі столи, присвячені життю та діяльності Т.Г. Шевченка в навчальних 

закладах та школах естетичного виховання.                                                                           

Пономаренко Н.О., Примаченко В.С.  

 

4.3.Проведення спортивних змагань, присвячених до 200-річчя від дня 

народження Т.Г. Шевченка. 

Черпіта С.М.,Пономаренко Н.О. 

 

4.4. Книжково-ілюстративні виставки, літературно-мистецькі свята, 

науково-практичні конференції, семінари, виставки творчих робіт, конкурси 

учнівської творчості, виховні, краєзнавчі години, книжкові виставки, експозиції 

документів, тематичні екскурсії в клубних, музейних, бібліотечних та 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах міста. 



      Примаченко В.С., Пономаренко Н.О. 

 

4.5. Конкурси читців, вечори, поезії Т.Г. Шевченка, літературні читання, 

години спілкування в клубних, музейних, бібліотечних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладах міста. 

     Примаченко В.С., Пономаренко Н.О. 

І декада березня 2014 р. 

       

5. Рекомендувати релігійним організаціям провести поминальні богослужіння 

з вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка. 

березень 2014 р.    Примаченко В.С. 

 

6. Забезпечити: 

- реекспозицію вітрини з матеріалами, присвяченими життєвому шляху 

видатного українського поета, художника, яка знаходиться у відділі «Поштової 

станції» Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г. 

протягом 2014 р.     Примаченко В.С., Назаренко Г.В. 

 

- участь у ІІІ обласному (відбірковому) етапі Всеукраїнського конкурсу  

учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» . 

лютий-березень 2014 р.   Пономаренко Н.О., Примаченко В.С. 

 

- проведення міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської молоді. 

Пономаренко Н.О.  

 

- проведення театралізованого концерту студентів та творчих колективів  

Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М.Заньковецької. 

березень-квітень 2014 р.  Єрмольченко Л.Л. 

 

- у приміщенні відділу «Поштова станція» Ніжинського краєзнавчого  

музею ім.. Спаського І.Г. експонування пересувної виставки «Чернігівські 

дороги Кобзаря», виїзного лекторію «Дорогами рідного краю»  обласного 

історичного музею ім.. В.В. Тарновського «Шляхами Тараса Шевченка». 

протягом 2014 р.    Примаченко В.С., Назаренко Г.В. 

 

- участь у художньому пленері «Шевченкіана» (Національний історико- 

культурний заповідник «Качанівка»). 

ІІІ квартал 2013 р.   Примаченко В.С, Пономаренко Н.О. 

 

7. Провести години спілкування, бесіди, науково-практичні конференції, 

лекції, диспути, літературно-мистецькі заходи, конкурси рефератів, творчих 

дослідницьких робіт, конкурси читців «Т.Г. Шевченко – син українського 

народу», «Сторінками «Кобзаря», «Він був сином мужика і став володарем у 

царстві духу», «Митець з полум’яним серцем», «Тарасоваа любов до тебе 



Україно!», «Пам’яті Кобзаря», «Літературними сторінками творів Т.Г. 

Шевченка» у позашкільних, загальноосвітніх закладах міста. 

протягом 2014 р.    Пономаренко Н.О. 

 

8. Організувати засідання за круглим столом із залученням молодіжних 

громадських організацій, молодіжного активу міста з нагоди відзначення 200-

річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. 

березень 2014 р.     Бассак Т.Ф. 

 

9. Вжити заходів щодо інфраструктурного облаштування туристичних 

маршрутів, пов’язаних з ім’ям Т.Г. Шевченка, встановлення відповідних 

дорожніх знаків та покажчиків. 

протягом 2014 р.    Мороз О.С., Ющенко Г.М., Примаченко В.С.,  

 

10. Провести ремонтні та реставраційні роботи з благоустрою і 

впорядкуванню об’ктів, пов’язаних з ім’ям Т.Г. Шевченка. 

протягом 2013-2014 рр.  Мороз О.С.,Ющенко Г.М.    

 

11. Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення в 

місті 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. 

протягом 2014 р.    Білоусенко М.В., Ковальов С.А. 

 

12. Інформувати про виконання плану заходів з підготовки та відзначення 

в місті 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка в друкованому та 

електронному вигляді управління культури і туризму Ніжинської міської ради 

(cultura_nizhyn@ukr.net). 

до 20.06., 20.09, 20.12.2013 р. 

до 20.03.,  20.06., 20.09, 20.12.2014 р. 

 

 

Заступник міського голови      С.Ю. Васильєва 

 

 

 

 

 

 

 

 


